
الدليل اإلرشادي حول إعداد تقارير االستدامة

2022



2

الدليل اإلرشادي حول إعداد تقارير االستدامة



الدليل اإلرشادي حول إعداد تقارير االستدامة

33

الدليل اإلرشادي حول إعداد تقارير االستدامة

أواًل: حول هذا الدليل                       

ثانيــــــــًا: مبادرة أسواق األوراق المالية المستدامة 

ثالثــــــــًا: مفهوم االستدامة وأهميتها 

رابعـــــــــــًا: إعداد تقارير االستدامة 
1. تقارير االستدامة

2. أهمية إعداد تقرير االستدامة 
3. أشكال تقارير االستدامة 

4. خطوات إعداد تقرير االستدامة
GRI 5. المبادرة العالمية إلعداد التقارير

خامســـــًا: مقاييس االستدامة المقترحة 

ملحق أ

ملحق ب

04

04

05

06
06
06
07
08
10

13

21

23

قائمة المحتويات



04

الدليل اإلرشادي حول إعداد تقارير االستدامة

أواًل: حول هذا الدليل

 أ- الغرض:
ُأعــد هــذا الدليــل إلرشــاد الشــركات المســاهمة العامــة المدرجــة حــول كيفيــة إعــداد تقريــر االســتدامة 
الخــاص بهــا، ويقتــرح ثالثيــن مؤشــرًا لالســتدامة تتعلق بمبــادئ األداء البيئــي والمجتمعي والحوكمة 
للشــركات، مقتبســة مــن الوثيقــة التوجيهيــة الصــادرة عن االتحاد الدولي للبورصات WFE المســتندة 
للمبــادئ التوجيهيــة إلعــداد تقاريــر االســتدامة GRI Standards كمــا يوضــح كيفيــة تضميــن منهــج 

إدارة التأثيــر فــي التقريــر.

 ب- األهداف:
يهدف هذا الدليل الى:

1- نشــر الوعــي بيــن الشــركات المدرجــة بأهميــة االســتدامة والفوائــد التــي تعــود عليهــا وعلــى كافــة 
األطــراف ذات العالقــة.

2- توضيح متطلبات إصدار تقارير االستدامة للشركات المدرجة.
3- إرشاد الشركات المدرجة حول الخطوات المتبعة إلعداد تقارير االفصاح عن أداء االستدامة.

4- مساعدة الشركات المدرجة في تضمين نهج إدارة التأثير )إن وجدت(.

 ج- المستخدمون:
جميع الشركات المدرجة في بورصة عمان.

 Sustainable Stock Exchanges  ثانيــــــــــــــــــــــًا: مبادرة أســواق األوراق المالية المســتدامة
 Initiative

مبــادرة أســواق األوراق الماليــة المســتدامة SSE هــي مبــادرة أطلقتهــا األمــم المتحــدة تهــدف 
والشــركات،  المــال  رأس  المســتثمرين ومنظمــي ســوق  مــع  وبالتعــاون  البورصــات  تشــجيع  إلــى 
لالهتمــام بقضايــا التنميــة المتســتدامة والتــي ترتكــز علــى ثالثــة محــاور رئيســية وهــي الحفــاظ علــى 
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مســتوى أداء بيئــي جـيـــد ومسؤوليـــة اجتماعيــة متميــزة والـتـزامــــها بمعـايـيـــر حـوكـمــــة الـشــركــــــات 
مــن  كل  المبــادرة  هــذه  تنظيــم  ويتولــى   Environmental Social and Governance  )ESG(
منظمــة األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة، والميثــاق العالمــي لألمــم المتحــدة، ومبــادئ االســتثمار 

ــة. ــة لبرنامــج األمــم المتحــدة للبيئ ــادرة المالي المســؤول التــي تدعمهــا األمــم المتحــدة، والمب

وفــي ظــل التــزام بورصــة عمــان بتعزيــز التنميــة المســتدامة بيئيــًا ومجتمعيــًا وتحســين ممارســات 
إلــى مبــادرة األمــم المتحــدة  االســتدامة للشــركات المدرجــة، فقــد قامــت البورصــة باالنضمــام 

ألســواق األوراق الماليــة المســتدامة مطلــع عــام 2016.

ثالثـــــــــــــــــــًا: مفهوم االستدامة وأهميتها

يقصــد باالســتدامة الوفــاء باحتياجــات الحاضــر دون المســاس بقــدرة األجيــال القادمــة علــى الوفــاء 
باحتياجاتهــم، فيمــا يقصــد بــإدارة االســتدامة اإلدارة المتكاملــة لــألداء االقتصــادي واالجتماعــي 
والبيئــي لغــرض تحديــد المخاطــر والفــرص التــي تؤثــر بشــكل متزايــد علــى نجــاح الشــركات مــن خــالل 
زيــادة األداء والقــدرة التنافســية. ولذلــك أصبحــت االســتدامة أولويــة اســتراتيجية للشــركات لخفــض 

التكاليــف وتشــجيع االبتــكار وبنــاء ميــزة تنافســية.
)Environmental Social and Governance )ESG بشــكل أساســي فــي  يســتخدم مصطلــح 
أســواق رأس المــال لوصــف القضايــا البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمــة التــي ينظــر إليهــا المســتثمرون 
لتحديــد قــدرة الشــركات علــى التحــوط مــن المخاطــر المرتبطــة باالســتدامة، وتحديــد الفــرص الجديدة 
إلنشــاء عالقــات طويلــة المــدى مــع  أصحــاب المصلحــة. ونظــرًا ألهميــة االســتدامة فقــد لجــأت 
البورصــات إلــى تشــجيع الشــركات المدرجــة علــى إعــداد تقريــر يوضــح مــدى اهتمــام الشــركات بقضايــا 

التنميــة المســتدامة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات.

تتطلــع البورصــة مــن خــالل االنضمــام إلــى مبــادرة االســتدامة SSE وتشــجيع الشــركات المدرجــة 
علــى إعــداد تقاريــر االســتدامة حســب المبــادئ والمعاييــر العالميــة GRI وعلــى اعتمــاد معاييــر تأثيــر 

أهــداف التنميــة المســتدامة SDG إلــى المســاهمة فــي:  

1- زيــادة وعــي المســتثمرين مــن خــالل الربــط بيــن بيانــات األداء المتعلــق باالســتدامة وبيانــات األداء 
المالــي للشــركة، حيــث إن افصــاح الشــركة عــن المخاطــر المتعلقــة بنشــاط أعمــال الشــركة يمكــن 

المســتثمرين أن يقيمــوا أثــر هــذه المخاطــر  علــى عمليــات الشــركة وأدائهــا البيئــي.
2- جعــل الشــركات المدرجــة أكثــر اهتمامــًا بقضايــا التنميــة المســتدامة وتشــجيعهم علــى اتخــاذ 

القــرارات التــي تســاهم بشــكل إيجابــي وفعــال فــي التنميــة المســتدامة.
3- تشــجيع الحكومــة والشــركات لتوجيــه اســتثماراتها نحــو أولويــات التنميــة المســتدامة كإصــدار مــا 

.Green Bonds يعــرف بالســندات الخضــراء
  Impact Management 4- مواكبة المتطلبات العالمية والتوجهات الحديثة المتعلقة بإدارة التأثير

واإلفصاح عن جميع األمور المالية وغير المالية للشــركات.

أهمية االستدامة بالنسبة للشركات:
ــادئ االســتدامة يصــب فــي مصلحــة الشــركات بشــكل عــام والمدرجــة منهــا بشــكل  إن تطبيــق مب
خــاص، إذ تتجــه أمــوال العديــد مــن صناديــق االســتثمار حــول العالــم نحــو االســتثمار فــي األوراق 
الماليــة الصــادرة عــن الشــركات التــي تســاهم فــي تحقيق التنمية المســتدامة، كما أن على الشــركات 
التــي ترغــب بتطبيــق مبــادئ االســتدامة القيــام باعتمــاد اجــراءات فعالــة للمســاهمة االيجابيــة فــي 



06

الدليل اإلرشادي حول إعداد تقارير االستدامة

خدمــة المجتمــع المحلــي مــن خــالل التواصــل مــع الجهــات ذات العالقــة وتحديــد احتياجاتهــا بمــا 
يتــالءم مــع طبيعــة عمــل الشــركة القائمــة علــى االســتدامة.

ويوجــد العديــد مــن اآلثــار المهمــة التــي تنعكــس علــى الشــركات نتيجــة تبنيهــا وتطبيقهــا لمبــادئ 
االســتدامة ومنهــا:

1- تقليل مخاطر العمل وتعزيز وزيادة فرص النمو لمشاريع وأعمال الشركة.
2- تحقيق المكاسب والحفاظ على ديمومة عمل الشركة.

3- تحســين كفــاءة األداء التشــغيلي ورفــع ربحيــة الشــركة وذلــك مــن خــالل خفــض التكلفــة وترشــيد 
اســتغالل المــوارد.

4- تحسين مستوى رضا القوى العاملة لدى الشركة.
5- المحافظة على مستوى األمان والسالمة العامة ألنشطة الشركة التشغيلية.

ــًا علــى مركزهــا فــي الســوق بيــن  6- تعزيــز ســمعة الشــركة وعالمتهــا التجاريــة ممــا ينعكــس ايجابي
المنافســين.

7- تعزيز قدرة الشركة على التخطيط االستراتيجي للعمل على المدى البعيد.

رابعــــــــــــــــًا: إعداد تقارير االستدامة

1. تقارير االستدامة
إن الهــدف الرئيســي إلعــداد تقاريــر االســتدامة هــو قيــاس أداء الشــركة بمــا يخــص تحقيــق مختلــف 
أهــداف التنميــة المســتدامة، باإلضافــة إلــى اإلفصــاح عــن هــذا األداء لجميــع األطــراف المعنيــة 
الداخليــة والخارجيــة )stakeholders(، وبحيــث يتضمــن بشــكل شــفاف وواضــح جميــع المســاهمات 
اإليجابيــة والســلبية للشــركة فــي مجــال األداء البيئــي والمجتمعــي والحوكمــة مــن أجــل تقليــص 

المخاطــر وضمــان اســتمرارية أعمــال الشــركة فــي المســتقبل )المخاطــر والفــرص المحيطــة بهــا(.  
وضمن هذا اإلطار فإنه يمكن استخدام هذه التقارير لألغراض التالية: 

• تحديد المستوى وتقييم األداء الخاص باالستدامة في الشركة.
• توضيح كيفية أن عملية صنع القرار داخل الشركة تساهم بشكل إيجابي في التنمية المستدامة.

• مقارنة األداء داخل الشركة مع أداء شركات أخرى ضمن إطار زمني محدد.

2. أهمية إعداد تقرير االستدامة 

• زيادة مستوى الشفافية ألداء الشركة فيما يتعلق باالستدامة
يســاعد تقريــر االســتدامة علــى تحديــد مــدى تضميــن مبــادئ األداء البيئــي والمجتمعــي والحوكمــة 
ESG فــي اســتراتيجية الشــركة وهيكلهــا اإلداري وزيــادة المعرفــة بــأداء الشــركة وانجازاتهــا علــى 
كافــة األصعــدة )اقتصاديــًا ومجتمعيــًا وبيئيــًا(، ومعرفــة الســبل والتدابيــر التــي تتخذهــا الشــركة 

لتعزيــز االســتدامة. 
كمــا يســاهم تقريــر االســتدامة فــي تســهيل الوصــول إلــى هــذه المعلومــات لجميــع األطــراف ذات 
العالقــة، كمــا يســمح لهــذه األطــراف بتقييــم أداء الشــركة وتكويــن نظــرة شــاملة عنهــا واســتقرارها 
المالــي علــى المــدى الطويــل وبالتالــي مســاعدتهم فــي تكويــن القــرار بخصــوص االســتثمار فــي 

الشــركة بشــكل موضوعــي وواضــح.
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• زيادة قدرة الشركة على إدارة مخاطرها
إن قيــام الشــركة بزيــادة وتعزيــز المحــاور التــي تراقبهــا وتأخذهــا بعيــن االعتبــار عنــد تحديــد اســتراتيجية 
إدارة المخاطــر الخاصــة بهــا لتشــمل العوامــل االجتماعيــة والبيئيــة باإلضافــة للمحــاور التقليديــة مثــل 
العوامــل االقتصاديــة واالســتراتيجية والتشــغيلية، يســمح لهــذه الشــركات بتحديــد أفضــل وأكثــر 
المخاطــر  إدارة  اعتمادهــا لمنهــج  أن  المتاحــة، كمــا  المحتملــة والفــرص  المخاطــر  كفــاءة لجميــع 
التنافســية مقابــل منافســيها وترســيخ  المســتدام يقــدم إلدارتهــا فــرص إضافيــة لتعزيــز ميزتهــا 

ــع األطــراف ذات العالقــة، بمــا يخــدم أهدافهــا اإلســتراتيجية. ــدة تجــاه جمي ســمعتها الجي

• فهم أعمق الحتياجات األطراف ذات العالقة
وفقــًا للممارســات والمعاييــر العالميــة، فــإن تحديــد الجهــات ذات العالقــة والتواصــل معهــا يعــد 
مــن ضمــن أهــم الخطــوات المتخــذة إلعــداد تقاريــر االســتدامة الناجحــة، ونظــرًا الختــالف طبيعــة 
واهتمامــات الجهــات ذات العالقــة كالمســاهمين والموظفيــن والزبائــن والمورديــن، فإنــه علــى 
ــز أطــر التواصــل معهــا ومعرفــة  ــد األطــراف ذات العالقــة بهــا وإنجــاح وتعزي الشــركة الناجحــة تحدي
احتياجاتهــا المختلفــة وتحقيقهــا إن أمكــن ممــا يــؤدي إلــى تعزيــز النظــرة اإليجابيــة لــدى هــذه الجهات 

تجــاه الشــركة وتفضيلهــا علــى منافســيها.

• اكتســاب الشــركة ميــزة تنافســية عنــد المقارنــة بالمنافســين ممــن لــم يقومــوا بإصــدار تلــك 
التقارير

إن أداء الشــركة الجيــد بخصــوص االســتدامة يشــير إلــى إمكانيــة تحقيــق الشــركة لعوائــد مســتقبلية 
طويلــة األجــل وتعرضهــا لمخاطــر أقــل مقارنــة بالمنافســين، ممــا يعنــي زيــادة والء الزبائــن بالشــركة 

وزيــادة ثقتهــم بهــا، ممــا يعنــي منحهــا ميــزة تنافســية مقارنــة مــع الشــركات األخــرى.

3. أشكال تقارير االستدامة 

نوضح فيما يلي شكلي تقارير االستدامة األكثر شيوعًا :

 Annual Report تقرير سنوي •
ــر  ــة والحوكمــة ESG  فــي التقري ــة والمجتمعي ــا البيئي ــزداد اهتمــام بعــض الشــركات بدمــج القضاي ي
والمجتمعيــة  البيئيــة  القضايــا  عــن  العالقــة  ذات  لألطــراف  اإلفصــاح  بهــدف  وذلــك  الســنوي، 
والحوكمــة ESG  بنفــس الوقــت مــع التقريــر لتوفيــر قــدر أكبــر مــن المعلومــات لهــم، باإلضافــة ألن 

تتــم اجــراءات جمــع المعلومــات والتحقــق ضمــن اجــراءات إعــداد التقريــر الســنوي القائمــة . 

Stand-alone Sustainability Report تقرير استدامة منفصل •
يوفــر هــذا النــوع مــن التقاريــر مصــدرًا واضحــًا وموحــدًا لعــرض وتوضيــح التــزام الشــركة بالتنميــة 
المســتدامة وبمبــادئ األداء البيئــي والمجتمعــي والحوكمــة ESG، ويتــم ضمــن هــذا الشــكل إلعــداد 
ــات الشــركة الخاصــة باالســتدامة بشــكل منفصــل  ــع معلومــات وبيان ــر االســتدامة عــرض جمي تقاري
عــن التقريــر الســنوي، بالتالــي ليــس هنــاك ضــرورة للمواَءمــة بيــن شــكل تقريــر االســتدامة المنفصــل 
البيانــات  المنفصــل أن يعــرض  لُمعــد تقريــر االســتدامة  الســنوي للشــركة، حيــث يمكــن  والتقريــر 
والجــداول والمخططــات الخاصــة  المتعلقــة بكيفيــة مســاهمة القــرارات المتخــذة مــن قبــل الشــركة 

فــي التنميــة المســتدامة بالطريقــة التــي يراهــا مناســبة.
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 أ. دمج االستدامة في أعمال الشركة
علــى الشــركة التــي ترغــب بتطبيــق االســتدامة أن تقــوم برســم االســتراتيجية العامــة وخطــط العمــل 
التفصيليــة لهــا بحيــث تأخــذ فــي االعتبــار دمــج المعاييــر البيئيــة والمجتمعيــة ومعاييــر الحوكمــة 
فــي االســتراتيجية العامــة والثقافــة المؤسســية وممارســات العمــل الخاصــة بهــا، بمــا يدعــم العائــد 
الشــركة دمــج مفهــوم  علــى  ينبغــي  حيــث  الطويــل،  المــدى  علــى  الشــركة  وربحيــة  المجتمعــي 
االســتدامة فــي األنشــطة اليوميــة لهــا، وهــو مــا يســهم فــي تحســين آليــات متابعــة وقيــاس اآلثــار 
المترتبــة علــى دمــج االســتدامة فــي أنشــطة الشــركة. ويمكــن للشــركة مراعــاة معاييــر تأثيــر أهــداف 
االســتراتيجية  تنفيــذ  عنــد   1SDG Impact Standards for enterprises المســتدامة  التنميــة 

ــة المســتدامة. ــي بالتنمي للمســاهمة بشــكل إيجاب

 ب. تشكيل فريق االستدامة 
تقــوم الشــركة بتشــكيل فريــق االســتدامة بحيــث يضــم موظفيــن مــن عــدة أقســام فــي الشــركة، 
يعملــون جنبــًا إلــى جنــب لتطبيــق اســتراتيجية االســتدامة فــي أقســام الشــركة، كمــا يقومــون بجمــع 

البيانــات المتعلقــة باالســتدامة مــن أقســامهم إلعــداد تقريــر االســتدامة الســنوي.

Stakeholders ج. التواصل مع األطراف ذات العالقة 
ينبغــي علــى الشــركة القيــام بإشــراك األطــراف ذات العالقــة عنــد إعــداد تقريــر االســتدامة الخــاص 
بهــا، لتشــمل األطــراف أصحــاب المصالــح والجهــات الرقابيــة والعمــالء والمورّديــن وشــركاء األعمــال 

والمســاهمين والموظفيــن والمجتمــع.

1 https://sdgimpact.undp.org/enterprise.html

4. خطوات إعداد تقرير االستدامة
 ESG ــر الحوكمــة ــادئ البيئيــة والمجتمعيــة ومعايي يبــدأ إفصــاح الشــركة عــن أدائهــا المتعلــق بالمب
ومســاهمتها بالتنميــة المســتدامة بدمــج مفهــوم االســتدامة فــي اســتراتيجية وحوكمــة الشــركة، 
ومــن ثــم قيــام الشــركة بتشــكيل فريــق اســتدامة مــن الموظفيــن المؤهليــن لتطويــر نهــج إداري 
يتضمــن التواصــل مــع أصحــاب المصلحــة ذوي العالقــة لترتيــب أهــداف وأولويــات االســتدامة التــي 
ــة لإلفصــاح  ــب التــي تراهــا الشــركة جوهري ــد الجوان ــى تحقيقهــا، يلــي ذلــك تحدي تســعى الشــركة إل
عنهــا والقيــام بتحديــد مؤشــرات )Key Performance Indicators )KPIs لقيــاس هــذه الجوانــب، 

وفيمــا يلــي شــرح مفصــل لهــذه الخطــوات: 

شكل رقم )1( خطوات إعداد تقرير االستدامة

دمج االستدامة في
أعمال الشركة

تطوير ونشر تقرير 
االستدامة

تشكيل فريق 
االستدامة

تحديد مؤشرات
األداء

التواصل مع األطراف
ذات العالقة

تحديد الجوانب
الجوهرية

� https://sdgimpact.undp.org/enterprise.html
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إن إشــراك األطــراف ذات العالقــة يمّكــن الشــركة مــن فهــم احتياجاتهــم واالســتجابة لتوقعاتهــم 
وتحديــد القضايــا ذات األولويــة بالنســبة لهــم، ويتــم ذلــك مــن خــالل اعتمــاد منهجيــات محــددة 
للتواصــل معهــم كإرســال اســتبانات وجمــع المعلومــات مــن خاللهــا أو مــن خــالل الحــوار وتبــادل اآلراء 

ووجهــات النظــر المختلفــة.
 World يتــم تقســيم األطــراف ذات العالقــة وفقــًا لمجلــس األعمــال العالمــي للتنميــة المســتدامة

Business Council For Sustainability Development كمــا يلــي:
1 . أصحــاب المصالــح المباشــرون الذيــن يتأثــرون بشــكل مباشــر بخطــة عمــل الشــركة وأنشــطتها، 

كحملــة األســهم والموظفيــن.
2 . أصحاب المصالح غير المباشرين الذين يتأثرون بشكل غير مباشر بخطة عمل الشركة وأنشطتها، 
وهــم جميــع األفــراد والمنظمــات التــي تتعامــل مــع الشــركة، كالعمــالء والمورديــن والمؤسســات 

غيــر الحكوميــة NGOs والمحلليــن المالييــن والهيئــات الحكوميــة والمجتمــع المحلــي.

 د. تحديد موضوعات اإلفصاح )الجوانب األكثر أهمية( 
علــى الشــركة القيــام بتحديــد الجوانــب الجوهريــة فــي الشــركة التــي تســبب تأثيــرات )إيجابيــة أو 
ســلبية ( اقتصاديــة وبيئيــة واجتماعيــة، والمقصــود بالتأثيــرات االقتصاديــة  تأثيــرات الشــركة علــى 
النظــم االقتصاديــة علــى المســتويات المحليــة والوطنيــة والعالميــة ، ومــن األمثلــة علــى التأثيــرات 
التنميــة االقتصاديــة فــي  االقتصاديــة موضــوع تواجــد الشــركة فــي الســوق ومســاهمتها فــي 
المناطــق أو المجتمعــات المحليــة التــي تعمــل فيهــا مــن حيــث سياســة الشــركة المتعلقــة باألجــور 
أو التوظيــف المحلــي، وأمــا فيمــا يتعلــق باآلثــار البيئيــة فالمقصــود بهــا أثــر الشــركة علــى األنظمــة  
الطبيعيــة البيولوجيــة وغيــر البيولوجيــة، بمــا فــي ذلــك األرض والهــواء والمياه مثــل موضوع النفايات

ــى  ــر الشــركة عل ــة فهــي أث ــار االجتماعي الســائلة والمخلفــات، ومعالجتهــا والتخلــص منهــا، أمــا  اآلث
النظــم االجتماعيــة التــي تعمــل بهــا  مثــل المســاواة فــي األجــور بيــن الرجــل والمــرأة واحتــرام حقــوق 

االنســان.
ونظــرًا لحجــم المعلومــات التــي قــد يتضمنهــا التقريــر، فلــن يكــون مــن المناســب اإلفصــاح عــن جميــع 
األنشــطة المتعلقة بالتنمية المســتدامة إذ ينبغي على الشــركة أن تحدد األهمية النســبية لتأثيراتها 
االقتصاديــة والبيئيــة واالجتماعيــة،  ووفقــًا لمعاييــر المبــادرة العالميــة فــإن تحديــد الموضوعــات 
الجوهريــة يمكــن أن يتــم مــن خــالل أربــع خطــوات تبــدأ مــن فهــم ســياق الشــركة )نشــاطاتها، عالقــات 
الشــركة االقتصاديــة  تأثيــرات  ثــم تحديــد  العالقــة، ســياق االســتدامة(،  الشــركة، األطــراف ذات 
والبيئيــة واالجتماعيــة الفعليــة والمحتملــة، ثــم يتــم تقييــم أهميــة هــذا التأثيــرات حيــث يتضمــن 
هــذا التقييــم تحليــل كمــي ونوعــي لهــذه التأثيــرات، ويمكــن للشــركة فــي مراحــل تحديــد التأثيــرات  
وأهميتهــا التشــاور مــع األطــراف ذات العالقــة ومــع خبــراء مــن داخــل وخــارج الشــركة، ثــم تقــوم 
الشــركة فــي الخطــوة األخيــرة بترتيــب التأثيــرات مــن األكثــر إلــى األقــل  أهميــة لتحديــد المواضيــع 
التــي ســيتم اإلفصــاح عنهــا ويمكــن االطــالع علــى تفاصيــل هــذه الخطــوات ضمــن معاييــر المبــادرة 

العالميــة GRI 3: الموضوعــات الجوهريــة2.  

ه. تحديد مؤشرات األداء
بعــد قيــام الشــركة بتحديــد الجوانــب الجوهريــة المتعلقــة باالســتدامة والتــي ســتقوم باإلفصــاح 
عنهــا، تقــوم الشــركة بتحديــد مؤشــرات قيــاس األداء الرئيســية KPIs التــي ســوف تتبعهــا لقيــاس 
2 https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-english-language/
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مــدى تطبيقهــا لمبــادئ االســتدامة األمــر الــذي يســهل علــى الشــركة مقارنــة قيــم هــذه المؤشــرات 
ببعضهــا البعــض عبــر الســنوات، كذلــك مقارنتهــا بــأداء شــركات أخــرى منافســة. 

تقســم هذه المؤشــرات إلى مؤشــرات بيئية مثل اســتهالك الطاقة أو اســتهالك المياه، ومؤشــرات 
اجتماعيــة مثــل معــدل دوران الموظفيــن أو نســبة األجــور بيــن الجنســين، ومؤشــرات اقتصاديــة مثــل 
نســبة االنفــاق علــى المورديــن المحلييــن، ومؤشــرات تتعلــق بالحوكمــة مثــل سياســة التصويــت 

الســري.
ــاع  ــة GRI ومــن الممكــن اتب ــر العالمي ــادئ والمعايي ــر وفقــًا للمب يجــب علــى الشــركات اصــدار التقاري
SDG لتضميــن المنهــج اإلداري للتنميــة المســتدامة.  التنميــة المســتدامة  تأثيــر أهــداف  معاييــر 
الملحــق أ يحتــوي علــى أهــم المبــادرات والمبــادئ التــي يمكــن للشــركات االســتعانة بهــا فــي اعــداد 
تقاريــر االســتدامة، والملحــق ب يحتــوي علــى ارشــادات حــول المعلومــات التــي يمكــن تضمينهــا فــي 

تقريــر الـــ GRI إلثبــات االلتــزام بمعاييــر تأثيــر أهــداف التنميــة المســتدامة SDG بشــأن الشــفافية.

 و. تطوير محتوى تقرير االستدامة ونشره 
بعــد إتمــام الشــركة لجميــع الخطــوات المذكــورة أعــاله، يتعّيــن عليهــا تضميــن البيانــات التــي قامــت 
بإعدادهــا فــي تقريــر مخصــص لهــذه الغايــة، علــى أن يتضمــن التقريــر فــي نهايتــه ما يســمى بـ ”فهرس 
ــة” GRI content index حيــث يعطــي هــذا الفهــرس نظــرة شــاملة عــن  ــادرة العالمي ــوى المب محت

محتويــات التقريــر والمعاييــر التــي تــم االسترشــاد بهــا ومــكان وجودهــا فــي التقريــر. 
ينبغــي علــى الشــركة الحصــول علــى التغذيــة الراجعــة مــن األطــراف ذوي العالقــة علــى التقريــر 
بعــد تصميمــه ونشــره، وذلــك لغايــات تحديــد اإلمكانيــات المتاحــة لتحســين التقريــر وتعزيــز المعرفــة 

ــر القادمــة التــي ســتقوم بإصدارهــا الحقــًا. ــة فــي دورة التقاري الُمتأتي

Global Reporting  Initiative )GRI( 5. المبادرة العالمية إلعداد التقارير
تعــد المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر )Global Reporting Initiative )GRI مــن أهــم المبــادرات 
العالميــة التــي يمكــن للشــركات االســتعانة بهــا إلعــداد تقارير االســتدامة، حيث تهدف هــذه المبادرة 

إلــى مســاعدة الشــركات علــى فهــم قضايــا االســتدامة ودمجهــا فــي اســتراتيجياتها ونشــاطاتها.
يجــب أن تتبــع الشــركات المدرجــة فــي مؤشــر ASE20 المعاييــر واإلرشــادات التــي توفرهــا سلســلة 
GRI و تعتبــر معاييــر GRI نظــام مــن المعاييــر المترابطــة المنظمــة فــي ثــالث سالســل: المعاييــر 

العالميــة، ومعاييــر قطاعيــة، ومعاييــر موضوعيــة. هــذه المعاييــر هــي كمــا يلــي:
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 .GRI1, GRI2, & GRI3 وتشمل :GRI Universal Standards 1( المعايير العالمية

• معايير المبادرة العالمية GRI1: األساسيات
تحــدد هــدف معاييــر المبــادرة العالميــة للتقاريــر GRI وتشــرح المفاهيــم األساســية، كمــا تبيــن كيفيــة 
اســتخدام هــذه المعاييــر. وتحــدد أيًضــا متطلبــات ومبــادئ إعــداد التقاريــر التــي يجــب علــى الشــركة 

.GRI االلتــزام بهــا لتقديــم التقاريــر وفًقــا لمعاييــر المبــادرة العالميــة للتقاريــر

• معايير المبادرة العالمية GRI2: اإلفصاحات العامة
ــة للشــركة وممارســاتها فــي  ــر االفصاحــات التــي تتعلــق بالتفاصيــل التنظيمي تتضمــن هــذه المعايي
إعــداد تقاريــر االســتدامة الخاصــة بهــا،  مثــل أنشــطة الشــركة وحوكمتهــا وسياســاتها، وذلــك كمــا 

هــو مبيــن أدنــاه: 
- الشــركة وممارســات إعــداد تقاريــر االســتدامة الخاصــة بهــا والتــي تشــمل )التفاصيــل التنظيميــة، 

األمــور المدرجــة فــي تقاريــر االســتدامة الخاصــة بالشــركة، فتــرة إعــداد التقاريــر،... إلــخ(.
- األنشطة والعمال )األنشطة، العالقات التجارية األخرى، الموظفون، إلخ ...(.

- الحوكمــة )هيــكل الحوكمــة وتكوينهــا، وترشــيح واختيــار أعلــى هيئــة حوكمــة، وتضــارب المصالــح، 
...إلــخ(.

- االســتراتيجية والسياســات والممارســات )اســتراتيجية التنميــة المســتدامة، والتزامــات السياســة، 
...الــخ(.

- إشراك أصحاب المصلحة )طرق إشراك أصحاب المصلحة(.

• معايير المبادرة العالمية GRI3: الموضوعات الجوهرية
وهــي الموضوعــات التــي تمثــل أهــم تأثيــرات الشــركة علــى االقتصــاد والبيئــة واألشــخاص، بمــا فــي 
ذلــك التأثيــرات علــى حقــوق االنســان، توفــر هــذه المعاييــر إرشــادات حــول كيفيــة تحديــد الموضوعات 
الجوهريــة. كمــا تصــف كيفيــة اســتخدام معاييــر القطــاع Sector Standards، إضافــة إلــى أنهــا توفــر 

اإلفصاحــات المتعلقــة بقائمــة الموضوعــات الجوهريــة الخاصــة بهــا، وإدارة الشــركة لــكل موضــوع. 

  GRI11, GRI12, & GRI13 وتشمل ،Sector Standards 2( معايير القطاع
 توفــر هــذه المعاييــر معلومــات للشــركات حــول موضوعاتهــا الجوهريــة المحتملــة ضمــن القطــاع 
الــذي تعمــل بــه الشــركة، وهــذا بــدوره يســاعد الشــركات علــى التأكــد مــن أنــه لــم يتــم نســيان أو 
تجاهــل أي موضــوع جوهــري ذو عالقــة مباشــرة بقطاعهــا الــذي تعمــل بــه، وقــد تــم البــدء بتوفيــر 
معاييــر للقطاعــات األكثــر تأثيــرًا وهــي: النفــط والغــاز/ الفحــم/ الزراعــة وتربيــة األحيــاء البحريــة وصيــد 

األســماك، علمــًا أنــه ســيتم إضافــة المزيــد مــن القطاعــات مســتقباًل.
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 ASE20 اعتبــارًا مــن بدايــة عــام 2023، ســتصبح الشــركات المدرجــة ضمــن عينــة الرقــم القياســي
.GRIملزمــة بإعــداد تقريــر االســتدامة لعــام 2022 وفقــًا لمعاييــر المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر

 SDG impact standards( ويجوز لهذه الشــركات اتباع أهداف تأثير التنمية المســتدامة للشــركات
for enterprises(، علمــًا بأنــه ال يعــد إلزاميــًا. ويبيــن الملحــق "ب" مالحظــات إرشــادية عــن كيفيــة 
 GRI قيــام الشــركات التــي تعــد تقريــر االســتدامة وفقــًا لمعاييــر المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر
 SDG( باإلفصــاح عــن معلومــات إضافيــة لتحقيــق معاييــر أهــداف تأثيــر التنمية المســتدامة للشــركات

impact standards( المتعلقــة بمحــور الشــفافية.

Standards Topic 3( معايير الموضوع
موضــوع  لــكل  عنهــا  االفصــاح  الشــركة  علــى  يجــب  التــي  المعلومــات  الموضــوع  معاييــر  تحــدد 
جوهــري قامــت الشــركة بتحديــده مســبقًا، حيــث تســتخدم الشــركة معاييــر الموضــوع وفقــًا لقائمــة 

.GRI3 الموضوعــات الجوهريــة التــي حددتهــا باســتخدام

GRI معايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير

المعايير 
العالمية

معايير 
القطاع

معايير 
الموضوع

GRI 1
GRI 11GRI 201 األساسيات

االفصاحات العامة

الموضوعات الجوهرية

GRI 2

GRI 12GRI 403

GRI 3
GRI 13

GRI 305

GRI 303 ...
...

GRI 415

GRI شكل رقم )2( معايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير



13

الدليل اإلرشادي حول إعداد تقارير االستدامة

القياسالمؤشراتالجانب
معايير المبادرة العالمية 

إلعداد التقارير
GRI Standards

البيئي

 انبعاثات الغازات
 الدفيئة

كثافة االنبعاثات

استخدام الطاقة

E1.1( مجموع االنبعاثات، على 
شكل مكافئ

ثاني أكسيد الكربون، للنطاق 1 
)إذا انطبق(

E1.2( مجموع االنبعاثات، على 
شكل مكافئ

ثاني أكسيد الكربون، للنطاق2 
)إذا انطبق(

E1.3( مجموع االنبعاثات، على 
شكل مكافئ

ثاني أكسيد الكربون، للنطاق 
3 )إذا انطبق(

E2.1 (مجموع انبعاثات الغازات 
الدفيئة لكل معامل لقياس 

الناتج
E2.2 (مجموع انبعاثات الغازات 
غير الدفيئة لكل معامل لقياس 

الناتج

E3.1 (مجموع كميات الطاقة 
المستهلكة بشكل مباشر

E3.2 (مجموع كميات الطاقة 
المستهلكة

بشكل غير مباشر

: GRI 305 المعيار
االنبعاثات في العام

2016

: GRI 305 المعيار
االنبعاثات في العام

2016

: GRI 302 المعيار
الطاقة في العام

2016

كثافة الطاقة
مجموع كميات الطاقة 

المستخدمة بشكل مباشر لكل 
معامل لقياس الناتج

: GRI 302 المعيار
الطاقة في العام

2016

”Recommended Sustainability Metrics" خامســـــًا: مقاييس االستدامة المقترحة

يقتــرح هــذا الدليــل ثالثيــن مؤشــرًا لالســتدامة تتعلــق بمبــادئ األداء البيئــي والمجتمعــي والحوكمــة 
  WFE للشــركات، مقتبســة مــن الوثيقــة التوجيهيــة الصــادرة عــن االتحــاد الدولــي للبورصــات )ESG(
المســتندة للمبــادئ التوجيهيــة العــداد تقاريــر االســتدامة 3GRI Standards ممــا يمكــن الشــركات 

من إعداد تقارير االستدامة الخاصة بها استنادًا إلى هذه المؤشرات المبينة في الجدول أدناه.

3 https://fbrh.co.uk/WORLD-FEDERATION-EXCHAGES-TO-GRI-LINKS.pdf  
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مزيج الطاقة

استخدام المياه

العمليات البيئية 

المراقبة البيئية

المراقبة البيئية

نسبة مئوية: استخدام الطاقة 
حسب نوع توليد الطاقة

E6.1( مجموع كميات المياه 
المستهلكة 

E6.2( مجموع كميات المياه 
المعالجة

E7.1( هل تعتمد شركتك 
سياسة رسمية

بشأن البيئة؟ نعم/ ال
E7.2( هل تعتمد شركتك 

سياسات محددة
بشأن النفايات و/أو المياه و/أو 

الطاقة و/أو
إعادة التدوير؟ نعم/ ال

E7.3( هل تعتمد شركتك 
نظامًا معتمدًا إلدارة

الطاقة؟ نعم/ ال

هل يتولى مجلس اإلدارة / 
فريق اإلدارة

اإلشراف على و/أو إدارة 
المخاطر المتصلة
بالمناخ؟ نعم/ال

هل يتولى مجلس اإلدارة / 
فريق اإلدارة

اإلشراف على و/أو إدارة 
مسائل أخرى في

مجال االستدامة؟ نعم/ال

: GRI 302 المعيار
الطاقة في العام

2016

: GRI 303 المعيار
المياه والنفايات السائلة

في 2018

: GRI 103 المعيار
نهج اإلدارة في 2016*

:GRI102 المعيار
اإلفصاحات العامة في

العام 2016

:GRI102 المعيار
اإلفصاحات العامة في

العام 2016

القياسالمؤشراتالجانب
معايير المبادرة العالمية 

إلعداد التقارير
GRI Standards

التخفيف من
 مخاطر تغير المناخ

مجموع االستثمارات السنوية 
المخصصة

لتطوير البنية التحتية والتكيف 
مع تغير المناخ وتطوير المنتجات 

المتصلة بالمناخ
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الدليل اإلرشادي حول إعداد تقارير االستدامة

القياسالمؤشراتالجانب
معايير المبادرة العالمية 

إلعداد التقارير
GRI Standards

االجتماعي

نسبة أجور المديرين 
التنفيذيين

نسبة األجور بين 
الجنسين

معدل دوران
الموظفين

التنوع بين 
الجنسين 

S1.1( نسبة مئوية: راتب 
وعالوات المدير التنفيذي نسبة 
الى متوسط أجر العامل بدوام 

كامل .
S1.2( هل تفصح شركتك 

عن هذا المقياس في التقارير 
التنظيمية؟ نعم/ال

متوسط أجور  الذكور العاملين 
في الشركة الى متوسط أجور  

االناث العامالت في الشركة

S3.1( نسبة مئوية: تغيير 
الموظفين بنظام الدوام الكامل 

سنويًا.
S3.2( نسبة مئوية: تغيير 

الموظفين بنظام الدوام الجزئي 
سنويًا.

S3.3( نسبة مئوية: تغيير 
المقاولين و/أو المستشارين 

سنويًا.

S4.1( نسبة مئوية: مجموع 
الوظائف التي يشغلها الرجال 

والنساء في المنشأة
S4.2( نسبة مئوية: المناصب 

التي يشغلها الرجال والنساء في 
المستويات الوظيفية المبتدئة  

والمتوسطة
S4.3( نسبة مئوية: المناصب 
التي يشغلها الرجال والنساء 

في المستويات الوظيفية العليا 
والتنفيذية

:GRI 102 معيار
اإلفصاحات العامة في

 2016

 : GRI 405 المعيار
التنوع وتكافؤ الفرص

في 2016

:GRI 401 المعيار
التوظيف في 2016

:GRI 102 معيار
اإلفصاحات العامة في

 2016

المعيارGRI 405 :التنوع
وتكافؤ الفرص في العام

2016



16

الدليل اإلرشادي حول إعداد تقارير االستدامة

معدل العمال
المؤقتين

عدم التمييز

نسبة اإلصابات 

الصحة والسالمة 
الشاملة

عمل األطفال 
والعمل القسري

حقوق اإلنسان 

S5.1( نسبة مئوية: مجموع 
الوظائف التي يشغلها موظفون 

بنظام الدوام الجزئي في 
المنشأة

S5.2( نسبة مئوية: مجموع 
الوظائف التي يشغلها مقاولون 

و/أو مستشارون في المنشأة

هل تنتهج شركتك سياسة 
بمناهضة التحرش الجنسي و/ أو 

عدم التمييز؟ نعم/ال

نسبة مئوية: مدى تكرار وقوع 
اإلصابات. بالنسبة لمجموع 

ساعات عمل العاملين

هل تنتهج شركتك سياسة 
للصحة المهنية و/أو سياسة 
للصحة والسالمة العالمية ؟ 

نعم/ال

S9.1( هل تنتهج شركتك 
سياسة لمناهضة عمل األطفال 

و/أو العمل القسري؟ نعم/ال
S9.2( إذا كانت اإلجابة نعم، هل 

تشمل سياسة مناهضة عمل 
األطفال و/أو العمل القسري 

هذه الموردين والبائعين؟
نعم/ال

S10.1( هل تنتهج شركتك 
سياسة خاصة بحقوق 

اإلنسان؟نعم/ال
S10.2( إذا كانت اإلجابة  نعم، 

هل تشمل سياسة حقوق 
اإلنسان هذه الموردين  

البائعين؟ نعم/ال

القياسالمؤشراتالجانب
معايير المبادرة العالمية 

إلعداد التقارير
GRI Standards

:GRI 102 المعيار
اإلفصاحات العامة في 

العام 2016

 :GRI 103 المعيار
النهج اإلداري في 

*2016

 : GRI 403 المعيار
الصحةوالسالمة المهنية 

في 2018

المعيار GRI 103 :نهج 
اإلدارة في العام 2016*

المعيار GRI 103 :نهج 
اإلدارة في العام 2016*

المعيار GRI 103 :نهج 
اإلدارة  في العام 2016*
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الدليل اإلرشادي حول إعداد تقارير االستدامة

التنوع في مجلس
اإلدارة 

استقاللية مجلس
اإلدارة 

الحوافز التشجيعية

التفاوض الجماعي

مدونة قواعد 
سلوك الموردين

األخالق ومكافحة 
الفساد

G1.1( نسبة مئوية: بيان مجموع 
مقاعد مجلس اإلدارة التي 

يشغلها األعضاء من الرجال ومن 
النساء.

G1.2( نسبة مئوية: بيان مقاعد 
اللجان التي يشغلها األعضاء من 

الرجال ومن النساء.

G2.1( هل تحظر الشركة الرئيس 
التنفيذي من رئاسة مجلس 

إدارتها؟ نعم/ال
G2.2( نسبة مئوية: بيان مجموع 

مقاعد مجلس اإلدارة  التي 
يشغلها أعضاء مستقلون

هل يتم صرف حوافز للمسؤولين 
التنفيذيين بصفة رسمية لتفعيل 

نهج ااالستدامة؟ نعم/ال

نسبة مئوية: مجموع عدد 
الموظفين في المنشأة 

المشمولين باتفاقية/اتفاقيات 
للتفاوض الجماعي

G5.1( هل البائعون أو الموردون 
في شركتك ملزمون باتباع مدونة 

لقواعد السلوك؟ نعم/ال
G5.2( إن كانت اإلجابة نعم، ما 
هي نسبة الموردين الذين أقروا 

رسميًا بالتزامهم بالقواعد؟

G6.1( هل تنتهج شركتك 
سياسة مناهضة الفساد و/أو 
سياسة لألخالقيات ؟ نعم/ال

G6.2( إن كانت اإلجابة نعم، ما 
هي نسبة العاملين في الشركة 

الذين أقروا رسميًا بالتزامهم 
بالسياسة.

القياسالمؤشراتالجانب
معايير المبادرة العالمية 

إلعداد التقارير
GRI Standards

الحوكمة

 : GRI 405المعيار
التنوع وتكافؤ الفرص 

في 2016

:GRI 102 المعيار
اإلفصاحات العامة في

2016

:GRI 102 المعيار
اإلفصاحات العامة في

2016

: GRI 102 المعيار
اإلفصاحات العامة في

2016

:GRI 102 المعيار
اإلفصاحات العامة في

2016
المعيار GRI 103 :النهج

اإلداري في 2016

:GRI 102 المعيار
اإلفصاحات العامة في

2016
المعيار GRI 103 :النهج

اإلداري في 2016*
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الدليل اإلرشادي حول إعداد تقارير االستدامة

سرية البيانات

إعداد تقارير 
االستدامة

ممارسات اإلفصاح

التوكيد الخارجي

G7.1( هل تنتهج شركتك سياسة 
لحماية سرية

البيانات؟ نعم/ال
G7.2( هل اتخذت شركتك 

خطوات للتقيد بقواعد االئحة 
العامة لحماية البيانات )GDPR(؟ 

نعم/ال

G8.1( هل تنشر شركتك تقريرا 
عن االستدامة؟ نعم/ال

G8.2( هل بيانات االستدامة 
مدرجة في نظام العمل الخاص 

لشركتك؟ نعم/ال

G9.1( هل تقدم شركتك بيانات 
عن االستدامة إلى أطر إعداد 

تقارير االستدامة؟ نعم/ال
G9.2( هل تركز شركتك على بنود

التنمية المستدامة لألمم 
المتحدة؟ نعم/ال

G9.3( هل تضع شركتك أهدافًا 
وترفع تقارير عن تقدمها 

في تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة لألمم المتحدة؟ 

نعم/ال

هل يضطلع طرف ثالث بتوكيد 
أو التحقق من صحة اإلفصاحات 

التي تقدمها شركتك عن 
االستدامة؟

نعم/ال

:GRI 102 المعيار
اإلفصاحات العامة في

2016

القياسالمؤشراتالجانب
معايير المبادرة العالمية 

إلعداد التقارير
GRI Standards

الحوكمة

المعيار GRI 103 :النهج
اإلداري في 2016*

* المعيار GRI 103 :النهج اإلداري في 2016 يستخدم مقترنًا بمعايير أخرى ذات عالقة
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الدليل اإلرشادي حول إعداد تقارير االستدامة

بـــدأ عـــدد مـــن الشـــركات المدرجة فـــي بورصة عمـــان بإصـــدار تقارير وفقـــًا لمعاييـــر المبادرة 

العالميـــة إلعداد التقارير GRI وبالتالي فإن هذا الدليل اإلرشـــادي سيســـاعد الشـــركات على 

تطويـــر التقريـــر المعد وفق معاييـــر المبادرة العالميـــة إلعداد التقارير GRI مـــن خالل تقديم 

معلومـــات إضافية حول معاييـــر المبادرة العالمية إلعداد التقاريـــر GRI ومعايير تأثير أهداف 

التنمية المستدامة بشـــأن الشفافية.
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مــــلــــحــــق ) أ (

مــــلــــحــــق ) ب (
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الدليل اإلرشادي حول إعداد تقارير االستدامة

من أهم المبادرات والمبادئ التي يمكن للشركات االستعانة بها في اعداد التقارير هي:

• المبادرة العالمية إلعداد التقارير Initiative Reporting Global GRI: وهي منظمة غير حكومية 
تدعـــم االســـتدامة االقتصاديـــة والبيئيـــة واالجتماعيـــة. وهـــي توفر لكل الشـــركات والمؤسســـات 
إطـــار عمـــل شـــامل إلعـــداد تقارير االســـتدامة المعتمدة بشـــكل واســـع حـــول العالم  وقـــد قامت 
هـــذه المنظمـــة بإصـــدار مبادئ توجيهيـــة وتطويرها، حيـــث أصدرت معاييـــر متكاملة إلعـــداد تقارير 
االســـتدامة )Standards Reporting Sustainability )GRI. إن الهـــدف مـــن إصدار هذه المعايير 
هو مســـاعدة معدي أو مقدمي التقارير على إعداد تقارير اســـتدامة جوهرية وموضوعية وتحتوي 

على معلومات حول مســـائل الشـــركة األكثـــر أهمية والمتعلقة باالســـتدامة.
https://www.globalreporting.org/

 SDG Impact Standards for Enterprises معايير تأثير أهداف التنمية االســـتدامة للشـــركات •
)UNDP(: معاييـــر تأثيـــر أهـــداف التنميـــة المســـتدامة هـــي معاييـــر عمليـــة،  تتعلـــق بعمليـــة صنـــع 
القـــرارات الداخليـــة، وقـــد تم إعدادها ليصبح لدى الشـــركات والمســـتثمرين طريقـــة تفكير في خلق 
القيمـــة، ودمـــج إدارة التأثيـــر والمســـاهمة بشـــكل إيجابـــي فـــي أهـــداف التنميـــة المســـتدامة في 
اســـتراتيجيتهم ونهجهـــم اإلداري وفـــي عملية اإلفصاح وممارســـات الحوكمة. وذلك اســـتناًدا إلى 
مبـــادئ ومعاييـــر  وأفضل ممارســـات الســـوق، توفر المعايير إطـــارًا لتطبيق أدوات وأطـــر أخرى، بما 
 Reporting وأطـــر إعـــداد التقاريـــر ، taxonomies والتصنيفـــات  ،metrics فـــي ذلـــك المقاييـــس

.Frameworks
https://sdgimpact.undp.org/enterprise.html

• االتفـــاق العالمـــي لألمـــم المتحـــدة UN Global Compact: هـــو عبـــارة عن مبـــادرة تبنتها األمم 
المتحدة لتشـــجيع الشـــركات في جميع أنحاء العالم على اعتماد سياســـات وممارســـات مؤسســـية 
مســـؤولة ومســـتدامة وتقديـــم تقاريـــر عـــن تنفيـــذ هـــذه السياســـات والممارســـات، حيـــث تقـــوم 
الشـــركات بناًء على هذه المبادرة بمواءمة عملياتها واســـتراتيجياتها حســـب عشـــرة مبادئ تحظى 

بقبـــول عالمـــي في مجـــال حقوق اإلنســـان، والعمـــل، والبيئة، ومكافحة الفســـاد. 
https://www.unglobalcompact.org/

 Women’s Empowerment Principles )مبـــادئ تمكين المرأة )هيئة األمـــم المتحدة للمـــرأة •
)UN Women(: مبـــادئ تمكيـــن المـــرأة WEPs هـــي مجموعـــة من المبـــادئ التي تقدم إرشـــادات 
للشـــركات حـــول كيفيـــة تعزيز المســـاواة بين الجنســـين وتمكين المـــرأة في مكان العمل والســـوق 
والمجتمـــع. تم تأســـيس مبـــادئ تمكين المـــرأة WEPs من قبـــل االتفاق العالمي لألمـــم المتحدة 
UN Global Compact وهيئـــة األمـــم المتحـــدة للمرأة UN Women، وتســـتند على معايير العمل 
الدوليـــة وحقـــوق اإلنســـان وترتكز على االعتراف بأن الشـــركات لها مســـؤولية تجاه المســـاواة بين 

الجنســـين وتمكين المرأة.
ُتعد مبادئ تمكين المرأة WEPs وســـيلة أساســـية للشـــركات  لتنفيذ  أبعاد المساواة بين الجنسين 
المذكـــورة فـــي خطـــة 2030 وأهداف األمم المتحدة للتنمية المســـتدامة. وبانضمام الشـــركة إلى 
مجتمـــع مبادئ تمكين المرأة WEPs فإن الرئيس التنفيذي للشـــركة يشـــير إلـــى التزام اإلدارة العليا 

الملحق أ

https://www.globalreporting.org/ 
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فيهـــا بالخطـــة المذكـــورة والعمل بشـــكل تعاوني مع مختلف أصحـــاب المصلحة لتعزيز ممارســـات 
األعمـــال التي تمّكن المرأة. والتي تشـــمل المســـاواة في األجر عن العمل ذي القيمة المتســـاوية، 
وممارســـات سلســـلة التوريد المراعية للمساواة بين الجنســـين، وعدم التسامح مطلقا مع التحرش 

الجنســـي في مكان العمل.
https://www.weps.org/about

• المعاييـــر الدولية للقيمـــة االجتماعيـــة )Social Value International Standards )SVI: تعمل 
معاييـــر SVI علـــى تطبيـــق مبـــادئ القيمـــة االجتماعيـــة وعلى إيجـــاد إطار للمســـاءلة واتخـــاذ القرار 
للمنظمـــات التـــي ترغـــب في تحســـين التأثيـــرات على الرفاهيـــة لجميع أصحـــاب المصلحـــة المتأثرة 

كبير. بشـــكل  بالمنظمة 
https://www.socialvalueint.org/standards-and-guidance
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تـــم إعـــداد هـــذه المالحظات االرشـــادية لتوضيـــح متطلبات بورصة عمـــان  اإلضافية إلعـــداد تقارير 
:ASE20 االســـتدامة للشـــركات المدرجة ضمـــن عينة الرقم القياســـي

القسم األول: لمحة عامة
قامـــت بورصـــة عمان بإلزام الشـــركات المدرجـــة ضمن عينة الرقم القياســـي ASE20 بإصـــدار تقارير 
االســـتدامة حيث ســـتقوم هذه الشـــركات بإصدار تقارير االســـتدامة عن عام 2022 حسب المبادئ 
والمعاييـــر العالميـــة GRI. وتوصـــي بورصـــة عمـــان بالبـــدء بتضميـــن معاييـــر تأثيـــر أهـــداف التنميـــة 

المســـتدامة  SDG Impact Standards ضمـــن هـــذا التقرير.
وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى إنـــه مـــن الممكن الدمـــج بيـــن معاييـــر الــــ GRI ومعايير تأثيـــر أهـــداف التنمية 
المســـتدامة SDG حيـــث إن معاييـــر الــــ GRI هي معايير لإلفصـــاح عن قضايا االســـتدامة، أما معايير 
تأثير أهداف التنمية المســـتدامةSDG 4 هي مجموعة من المعايير لكيفية اإلدارة بشـــكل يســـاهم 

التنمية المســـتدامة. في 

القســـم الثانـــي: إرشـــادات حول كيفيـــة التزام الشـــركات بمعاييـــر المبـــادرة العالمية إلعداد 
SDG impact stan-( ومعاييـــر أهـــداف تأثيـــر التنميـــة المســـتدامة للشـــركات GRI  التقاريـــر

)dards
النقطـــة األولـــى التـــي يجب توضيحها في هـــذه المالحظات اإلرشـــادية  هي أنه يمكـــن الجمع بين 
معاييـــر المبـــادرة العالمية إلعداد التقارير GRI ومعايير أهداف تأثير التنمية المســـتدامة للشـــركات 
SDG impact standards علمًا بأن معايير تأثير أهداف التنمية المســـتدامة تشـــمل معايير تتعلق 

باالســـتراتيجية واإلدارة والحوكمة والشفافية.

تبيـــن هـــذه المالحظات اإلرشـــادية بـــأن متطلبات بورصـــة عمان تلزم الشـــركات اإلفصـــاح عن تقرير 
االســـتدامة باســـتخدام مبـــادئ المبـــادرة العالميـــة إلعـــداد التقاريـــر GRI، كمـــا أنهـــا تقتـــرح إعطاء 
الشـــركات خيـــار تضميـــن معايير تأثير أهداف التنمية المســـتدامة قبـــل أو جنًبا إلى جنـــب أثناء إعداد 

الخاصة بهم. التقاريـــر 
تتضمـــن معاييـــر تأثيـــر أهداف التنمية المســـتدامة بمـــا يخص "الشـــفافية" قيام الشـــركة باإلفصاح 
عـــن كيفية دمج المســـاهمة اإليجابية فـــي التنمية المســـتدامة وأهداف التنمية المســـتدامة في 

رســـالتها واســـتراتيجيتها ونهج إدارتهـــا وحوكمتها وصنعها للقـــرار، والتقارير المتعلقـــة بأدائها5.

 الملحق ب: متطلبات إضافية إلعداد تقارير االستدامة للشركات المدرجة

4. https://sdgimpact.undp.org/practice-standards.html
5. https://sdgimpact.undp.org/assets/SDG-Impact-Standards-for-Enterprises-Version1-EN.pdf ، الدليل اإلرشادي 
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